
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 9.- Sant Efrem, diaca i doctor de l’Església. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Montserrat Estrada Coll i Miquel Reverter Mallol. 

 Joan Matas, Annita Ferrés i Mª Dolors Balcells 
 Vicenç Casasampere, Teresa Farrés i fill Antoni.                                           

 

Diumenge dia 10.- DIUMENGE X DE DURANT L’ANY. 
9h.- Família Planas-Tuset / Maria Cusí.                       
12:30h.- Jaume Vilà Llopart (18è. aniversari).       
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 11.- Sant Bernabé, apòstol company de Pau.  
Vespre.- Lola Duran (11è. aniversari) i espòs Francesc Esteve. 

 Dolors Ferrés i Ferrés  / Família Prat-Salvans.                                 
 

Dimarts dia 12.- Sant Joan de Sahagún, prevere agustí. 
Matí.- Familiares difuntos família Garcen-Navarro. 
Vespre.- Jaume Vilà i família / Alba Antonio.                          
 

Dimecres dia 13.- Sant Antoni de Pàdua, prevere franciscà.  
Matí.- Missa.                                  
Vespre.- Esposos Josep Roca i Miquela Roig.                                 
 

Dijous dia 14.- Sant Eliseu, profeta. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Antonio Martín Gómez (1r. aniversari). 
 

Divendres dia 15.- Santa Maria Miquela del Santíssim Sagrament, verge. 
Matí.- Josep Mª Aymerich Costa.                         
Vespre.- Antoni Galofré i Conxita Casas.                  
 

Dissabte dia 16.- Sant Quirze i la seva mare Julita, màrtirs. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Família Reverter-Margarit. 
     Josep Mª Sanglas Casas. 
     Lluís Perellada Tuset i família.                                            
 

Diumenge dia 17.- DIUMENGE XI DE DURANT L’ANY. 
9h.- Jaume Presas Gil 
  Antoni Sanromà Parellada. 
12:30h.- Avis Castells-Roca i Font- Mèlich. 
   Magdalena Marcè Prats i pares Joan Marcè i Josefa Prats.     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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SANT MARC I ELS DIMONIS 
 

Acabats els temps litúrgics de la Quaresma i la Pasqua i les festes de 
després, reprenem el temp litúrgic anomenat de “durant l’any”, temps 
que no gira entorn de cap festa especial, sinó senzillament en el 
diumenge, en el qual anem llegint d’una manera continuada l’Evangeli, 
concretament enguany el de Sant Marc principalment. Ens reunim, 
simplement, perquè és diumenge, i perquè el diumenge és, des dels 
temps dels apòstols, el dia de reunió de la comunitat cristiana, per 
escoltar la Paraula de Déu i per alimentar-nos del Cos i la Sang del 
Senyor. 

Sant Marc presenta l’acció de Jesús com una lluita aferrissada contra 
el mal i tot allò que té sotmesa la persona humana, allò que la degrada, 
que no la deixa ser ella mateixa. Per això surten tantes persones 
“posseïdes”, “endimoniades”. 

Podria ser que espontàniament només sentir que se’ns parla de 
dimonis ja passéssim ràpidament d’aquestes històries i se’ns fes difícil de 
pensar que porten un missatge actual, per a persones adultes… 

No obstant, continua essent veritat que sovint ens domina el mal, que 
ens sentim sotmesos a moltes forces que no ens deixen ser lliures, que 
som esclaus de moltes passions que ens tenen ben atrapats. La qüestió 
és important: ser persones lliures és un gran anhel, però sovint la realitat 
és una altra. Volem fer el bé, i ens surt el mal. ¿Qui ens podrá alliberar 
d’aquest cos de pecat? Sant Pau ens diu: “gràcies siguin donades a Déu 
que per Jesucrist ens ha alliberat!” Sí: Jesús ni està posseït per Beelzebul, 
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ni treu dimonis pel poder del príncep dels dimonis. ¿Qui, doncs, ens podrà 
alliberar d’aquest cos de pecat que ens porta a la mort? Déu, a qui dono 
gràcies per Jesucrist, Senyor nostre (Rm 7,24). 

Anton Roca 
 

 

 
 
 INSCRIPCIONS COLÒNIES D’ESTIU ESPLAI FLOR DE NEU 

Últims dies per apuntar-se a les colònies d’estiu que organitzen el 
Centre d’Esplai Flor de Neu!! 
Dies d’inscripció: 11, 14, 18 i 21 de juny de 19 a 20:30 hores, al 
Casal parroquial. 
Edat: a partir dels 5 fins als 14 anys. 
Animeu als vostres infants a participar-hi!! 
 

 EXÈQUIES CRISTIANES: 
• Araceli Quesada García, que morí el passat dia 2, a l’edat 

de 67 anys. 
• Virtudes Tejada Romero, que morí el passat dia 4, a l’edat 

de 65 anys. 
• Carlos Villanueva Galindo, que morí el passat dia 5, a l’edat 

de 95 anys. 
Que descansin en el pau del Senyor. La nostra condolença als seus 
familiars. 
 

 BAPTISMES: Enhorabona i preguem per ells. 
Dia 9: Daniel Grimaldo Rodríguez, Gisela Soler Madrid, Nerea 
Martínez Sánchez i Irati Carrasco Martínez. 
Dia 10: Olivia Pérez Bosch.  
 

 ESPAI DE PREGÀRIA: DILLUNS, A LES 7:15 DE LA TARDA: 
Exposició del Santíssim, mes del Sagrat Cor i missa. 
 

 CONSELL PASTORAL PARROQUIAL 
Reunió de fi de curs dijous vinent, a les 21 hores, a la rectoria. 
 

 TROBADA DE FI DE CURS DE CATEQUISTES ARXIPRESTAT 
Dissabte vinent a Vallirana: 13 hores: Celebració de l’eucaristia en 
acció de gràcies i dinar. 

 SORTIDA A PORTUGAL: DEL 20 AL 24 D’AGOST 
A menys de tres mesos de la sortida són ja més de 20 els inscrits. 
L’agència ens demana que anem accelerant les inscripcions perquè 
s’han de fer les reserves. El preu és de 1.055 € si som 40 persones, 
1.140 € si en som 30 i 1.260 € si som un mínim de 20 persones.  
Visitarem a Porto, anirem a Braga. Anirem a Batalha i vivitarem el 
seu famós Monestir. Anirem a la vila marina de Nazaré i després 
Alcobaça. Dia sencer a Fàtima i dia sencer a Lisboa... Us hi 
esperem! Apunteu-vos-hi! Últims dies! 

 

 

PROACTIU O REACTIU 
 

No sé si coneixeu aquests dos conceptes, encunyats ja fa dècades per 
un psiquiatre austríac anomenat Viktor Frankl, que va aconseguir 
sobreviure als camps d’extermini nazi. Són dos conceptes molt útils per 
comprendre’ns a nosaltres mateixos com a persones, i els podem aplicar 
a una lectura de la nostra vida des de la fe. 

 

Si sóc reactiu, el meu estat d’ànim estarà sempre condicionat pels 
esdeveniments que em toca viure. Em llevaré cada matí sense saber de 
quin humor estaré aquell dia, perquè el meu estat d’ànim dependrà de 
si em passen coses bones o dolentes. Jo em limitaré a reaccionar en 
funció del que em passi. 

 

En canvi, si sóc proactiu, m’imposaré a les circumstàncies, seré jo qui 
decidirà com afronto el que em passa. En el reactiu manen les 
circumstàncies sobre la persona. En el proactiu mana la persona sobre 
les circumstàncies. Si sóc proactiu, assumeixo la responsabilitat de la 
meva vida. Si sóc reactiu, delego la responsabilitat en les circumstàncies 
externes. 

 

Si em comporto de manera reactiva, la meva felicitat està 
condicionada pel fet que els somnis i desitjos que he anat acumulant 
s’acompleixin o no. Si em comporto de manera proactiva, tinc més 
possibilitats de ser feliç, perquè estic obert a la realitat i assumeixo el 
que em passa com una oportunitat per créixer com a persona. 

 

El millor d’aquesta distinció és descobrir que si soc profundament 
creient ho tinc més fàcil per ser proactiu, perquè poso la meva vida a les 
mans de Déu Pare i visc tot el que em passa com una oportunitat perquè 
es faci la seva voluntat a la meva vida. 
 

Joan Ferrés i Prats 


